
FIZINIS AKTYVUMAS SKAUSMO PREVENCIJAI 

Tarptautinė skausmo studijų asociacija  

 
Skausmas, ypač lėtinis, yra svarbi medicininė ir socioekonominė problema, veikianti visą 
populiaciją – nuo vaiko iki vyresnio amžiaus žmogaus, jo gydymui skiriama didelė sveikatos 
priežiūros resursų dalis visame pasaulyje [9,15,16,19]. Dažniausiai patiriamas raumenų ir skeleto 
sistemos skausmas, pvz., apatinės nugaros dalies ir kaklo. Šios būklės turi didžiausią reikšmę 
kasdienio ir su darbu susijusio aktyvumo sumažėjimui [4, 15]. 
Mokslinė literatūra pateikia tvirtus įrodymus, kad bendroje populiacijoje fizinis aktyvumas ir 
pratimai turi didelę ekonominę naudą ir teigiamą poveikį sveikatai dėl įtakos raumenų ir skeleto, 
širdies ir kraujagyslių ir centrinei nervų sistemoms [7, 22]. Priešingai, nepakankamas fizinis 
aktyvumas yra žalingas sveikatai ir priskiriamas prie neužkrečiamųjų ligų (įskaitant lėtinį skausmą) 
rizikos veiksnių bei yra ketvirtas bendro mirštamumo rizikos veiksnys [8, 14]. Nors pradžioje buvo 
manoma, kad mažas fizinis aktyvumas yra būdingas vyresnio amžiaus žmonėms, šiuo metu 
pastebima, kad jis dažnas tarp įvairaus amžiaus asmenų [10]. 
Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) fizinį aktyvumą apibrėžia kaip bet kokį kūno judesį, kurį 
sukelia skeleto raumenys, reikalaujantis energijos sąnaudų [26]. Fiziniai pratimai apibūdinami 
kaip planingi, struktūrizuoti ir pasikartojantys kūno judesiai, atliekami siekiant pagerinti ar palaikyti 
vieną ar kelis fizinės būklės komponentus [26]. Daugelyje rekomendacijų teigiama, kad fizinis 
aktyvumas ir fiziniai pratimai yra efektyvus būdas, galintis sumažinti skausmą ir nuovargį bei 
pagerinti pacientų funkciją esant lėtiniam skausmui, kurį sąlygoja įvairios būklės, įskaitant lėtinį 
kaklo skausmą, osteoartritą, galvos skausmą, fibromialgiją ir lėtinį apatinės nugaros dalies 
skausmą [13]. Reguliarus fizinis aktyvumas ir fiziniai pratimai gali padėti apsaugoti nuo skausmo. 
Viena neseniai atlikta sisteminė apžvalga pateikė vidutinės kokybės įrodymus, palaikančius fizinių 
pratimų programos efektyvumą mažinant naujo kaklo skausmo epizodo riziką [5]. Taip pat yra 
įrodymų, kad fiziniai pratimai (kombinuoti su mokymu) sumažina apatinės nugaros dalies 
skausmo epizodo riziką [25]. Iš tikrųjų, pacientai, patiriantys ūmų ar poūmį skausmą gali būti 
intervencijos, kurios tikslas apsaugoti nuo reikšmingo poveikio individui ir ekonomikai, tikslinė 
grupė.  
Sveikatos priežiūros teikėjams yra žinoma, kad rekomenduojamas fizinis aktyvumas sumažina 
skausmo intensyvumą ir neįgalumą, taip pat suteikia papildomos naudos – gerina jėgą, lankstumą 
ir ištvermę, mažina širdies ir kraujagyslių sistemos ligų ir metabolinio sindromo riziką, gerina kaulų 
sveikatą bei pažintines funkcijas ir nuotaiką [18]. Fizinis aktyvumas ir fiziniai pratimai gali būti 
svarstomi psichinės sveikatos gerinimui siekiant sumažinti psichinės sveikatos sutrikimų riziką, 
kuri dažnai yra susijusi su lėtiniu skausmu [2, 6, 21]. 
Taigi, kai skiriamas fizinis aktyvumas, sveikatos priežiūros tiekėjai turėtų [3, 7, 24]: 

 
apsvarstyti ne tik biomedicininius aspektus, bet ir psichologinius ir socialinius aspektus. 

individualizuoti fizinius pratimus, susieti su paciento tikslais, paversti juos teikiančiais 
džiaugsmą. 

užtikrinti priežiūrą pagal specifinius poreikius, kad būtų pagerintas fizinio aktyvumo/ pratimų 
režimo laikymasis.  

personalizuoti paciento mokymą įtraukiant informaciją apie fizinio aktyvumo/ pratimų naudą ir 
įtaką kūnui, aptarti netinkamą fizinio aktyvumo/ pratimų ir skausmo sampratą.  

atpažinti ir atkreipti dėmesį į barjerus, kurie trukdo vykdyti fizinį aktyvumą, atlikti pratimus. Tai 
apima individualius barjerus (skausmo intensyvumas, judesių baimė ir vengimas, žemas 
suvokimas apie sveikatą, depresija), aplinkos barjerus (nėra kaip pasiekti vietą, kurioje galima 
atlikti fizinius pratimus, laiko trūkumas, palaikymo trūkumas). 

Prižiūrėti pacientus ir “vesti” juos per visas elgesio keitimo stadijas, kad būtų užtikrintas terapijos 



tęstinumas ir pasiektas sėkmingas rezultatas. 
 

1 lentelė. Fizinių pratimų ir fizinio aktyvumo rekomendacijų skausmo metu santrauka. 

Nuolatinio skausmo prevencija [5,11,25] Fiziniai pratimai yra efektyvūs (kombinuojant su 
mokymu) antrinei apatinės nugaros dalies ir kaklo 
skausmo prevencijai 

Fizinių pratimų ir aktyvumo nauda [12 Pagerina: 
• kasdienį ir darbinį aktyvumą 
• psichinę sveikatą  
• fizinę būklę 
• su sveikata susijusią gyvenimo kokybę  
• jėgą  
• lankstumą 
• ištvermę 

Veiksniai, skatinantys ir ribojantys fizinių pratimų 
atlikimą [18] 

Veiksniai, skatinantys fizinį aktyvumą: 
• organizacinė kompetencija 
• bendravimas su sveikatos priežiūros teikėjais  
• bendravimas 
• ankstesnis fizinis aktyvumas  
 
Barjerai: 
• sunku pasiekti vietą, kurioje atliekami fiziniai 
pratimai  
• laiko stoka 
• Bendravimo stoka 
• Palaikymo stoka 
• Pakankamos priežiūros stoka 

Strategijos, kurių tikslas paskatinti fizinį aktyvumą 
ar dalyvavimą fizinių pratimų programoje 
[1,17,23] 

Patvirtinti biospichosocialiniai sveikatos 
modelįai  
Fiziniai pratimai 
Individualių fizinių pratimų skyrimas 
Grupinių pratimų sesijos 
Vaizdinės medžiagos naudojimas 
Atkreiptas dėmesys į neteisingus įsitikinimus: 
Suprasti baimę ir neteisingus įsitikinimus, mokyti 
apie fizinių pratimų poveikį, įvertinti barjerus, 
trukdančius atlikti fizinius pratimus  
Pasiūlyta parama švietimo, skatinimo, patarimo 
klausimais 

Pratimų charakteristika Priežiūros lygiai: 
• asmeninė priežiūra 
• grupinė priežiūra 
• namų fizinių pratimų programos 
 
PSO rekomendacijos 
Vaikai ir 5-17 m. jaunimas 
Bent 60 minučių vidutinio – didelio intensyvumo 
fizinio aktyvumo kasdien 



18–64 m. suaugusieji: 
Bent 150 minučių vidutinio intensyvumo 
aerobinis fizinis aktyvumas per savaitę arba bent 
75 minutės didelio intensyvumo aerobinio fizinio 
aktyvumo per savaitę arba ekvivalentinė vidutinio 
– didelio intensyvumo fizinio aktyvumo 
kombinacija. 
Aerobiniai pratimai be pertraukos turėtų būti 
atliekami bent 10 minučių. 
Raumenų stiprinimo pratimai turi būti atliekami 
įtraukiant pagrindines raumenų grupes dvi ar 
daugiau dienų per savaitę. 
65 m. ir vyresni suaugusieji:  
Bent 150 minučių vidutinio intensyvumo 
aerobinis fizinis aktyvumas per savaitę arba bent 
75 minutės didelio intensyvumo aerobinio fizinio 
aktyvumo per savaitę arba ekvivalentinė vidutinio 
– didelio intensyvumo fizinio aktyvumo 
kombinacija. 
Aerobiniai pratimai be pertraukos turėtų būti 
atliekami bent 10 minučių. 
Raumenų stiprinimo pratimai turi būti atliekami 
įtraukiant pagrindines raumenų grupes dvi ar 
daugiau dienų per savaitę. 
Kai vyresnio amžiaus asmenys dėl sveikatos 
problemų negali atlikti rekomenduojamo fizinio 
aktyvumo, jie turėtų būti fiziškai aktyvūs tiek, kiek 
leidžia jų gebėjimai ir būklė. 
*Daugiau informacijos PSO tinklapyje: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 

 
 

Sveikatos priežiūros teikėjai turėtų kiekvieno paciento konsultaciją išnaudoti kaip galimybę 

diskutuoti apie fizinio aktyvumo naudą fizinei ir psichinei sveikatai. Kai reikalinga, pacientai 

turėtų būti nukreipti pas tinkamai apmokytą sveikatos priežiūros specialistą, kuris galėtų padėti 

sukurti progresyvią ir nuolatinę fizinio aktyvumo programą. 
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